
WNIOSEK

O udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę

nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w
lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Adres 
korespondencyjny
Numer telefonu 
kontaktowego

Adres e-mail

Opis Zadania

Adres inwestycji

Tytuł prawny do 
nieruchomości/ nr 
księgi wieczystej
Likwidowany rodzaj 
ogrzewania / ilość
Planowany
zakres prac
(zaznaczyć właściwe)

Pompa ciepła powietrze / woda   □
Pompa ciepła typu powietrze / powietrze   □
Kocioł gazowy kondensacyjny   □
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie   □
Ogrzewanie elektryczne   □
Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu 
programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się 
w budynku)

  □
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody 
użytkowej   □



Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła   □
Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym   □
Stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym   □
Dokumentacja projektowa   □

Koszt zadania

Planowany termin 
realizacji od – do

Poziom Dofinansowania
(należy zaznaczyć właściwy poziom)

Część 1) Dla 
beneficjentów 
końcowych 
uprawnionych do 
podstawowego 
poziomu 
dofinansowania

Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 
zł1, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub 
ograniczonego prawa rzeczowego2 do lokalu mieszkalnego, znajdującego 
się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie 
będące przedmiotem dofinansowania.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje 
się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji

1) do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej 
niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

  □

Część 2) Dla 
beneficjentów 
końcowych 
uprawnionych do 
podwyższonego 
poziomu 
dofinansowania

Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem 
dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego 
prawa rzeczowego2 do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej 
osoby fizycznej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny 
miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekroczył 
czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji

1) do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych 

  □



przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej 
niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Część 3) Dla 
beneficjentów 
końcowych 
uprawnionych do 
najwyższego poziomu
dofinansowania

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu 
dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące 
przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki :

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego 
prawa rzeczowego2 do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w 
zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku 
oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w 
każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która 
przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na 
jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  
tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód 
wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji

1) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej 
niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39 900 zł na 
jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w 
miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

  □

1Brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego.
2W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może 
otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zdogę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego 
prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia. 



UWAGA! We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie 
beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą 
zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską 
EN 303-5.

Informujemy jednocześnie, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od
przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Olsztynie.

Gmina ma prawo odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w
sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców. 

Drugim etapem realizacji wniosków po przyznaniu dofinansowania dla Gminy Miasta Braniewa
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dostarczenie 
niezbędnych załączników w celu uzupełnienia wniosku.  

Oświadczam że :

1) Zapoznałem się z treścią Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w 
ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz pozostałymi załącznikami 
zamieszczonymi pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udzielenia niniejszej 
dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  ………………………………………                                                                    ………………………………………….. 
    (Data złożenia wniosku)                                                                                       (Podpis Wnioskodawcy)

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie  danych)  –  dalej  również  jako  „RODO”),  informujemy Panią/Pana  o  zasadach  przetwarzania
Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o  prawach  z  zakresu  ochrony danych  osobowych  przysługujących
Pani/Panu na gruncie RODO.
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminą Miasta Braniewa jest Gmina
Miasta Braniewa (dalej również jako „ADO”).
· Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
adres e-mail: iodum@braniewo.pl 
· ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 
umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
· wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
· realizacji zawartych przez ADO umów;
· na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.
· W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być:
· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;
· inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe 
dla których administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Braniewa.
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są 
przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez okres przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub 
okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
· W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
· dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
· osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
· przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
· ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

mailto:iodum@braniewo.pl


· przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki:
· zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora,
· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
· W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
· W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
· Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
Niepodanie danych wiąże się z rezygnacją z udziału w Programie Ciepłe Mieszkanie organizowanym 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

mailto:iod@lublin.eu
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Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego, 
przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie 
nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla 
uzyskania dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie (WFOŚiGW Olsztyn) wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny.

Oświadczenie o zgodności rodzaju budynku z Programem

Oświadczam, że niniejszym wnioskiem o dofinansowanie jest objęty wydzielony w budynku 
wielorodzinnym mieszkalnym zdefiniowanym w Programie lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.

Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w szczególności z 
Programem, Regulaminem naboru wniosków i instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz 
rozumiem i akceptuję zawarte w nich prawa i obowiązki.

Oświadczenie dotyczące kontroli

Akceptuję możliwość przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW), WFOŚIGW Olsztyn lub osoby/podmioty wskazane przez NFOŚiGW/WFOŚIGW 
Olsztyn, kontroli w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także w okresie trwałości przedsięwzięcia, w 
lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem.

Oświadczenie o uniknięciu podwójnego dofinansowania

Oświadczam, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia w ramach Programu ze 
wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych i cywilnoprawnych

Oświadczam, że wywiązuję się z ciążących na mnie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych
na rzecz WFOŚIGW Olsztyn oraz NFOŚiGW i nie mam w stosunku do nich żadnych zaległości.

Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego

Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na 
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (jeśli dotyczy).



Oświadczenie, że po zakończeniu przedsięwzięcia w lokalu mieszkalnym pozostaną w eksploatacji 
tylko źródła ciepła zgodne z wymaganiami Programu

Oświadczam, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu na potrzeby lokalu 
mieszkalnego objętego dofinansowaniem:

• nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy 
przenoszącej normę europejską EN 303-5,

• wszystkie użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody 
użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania 
obowiązujących na terenie położenia lokalu objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, 
w tym uchwał antysmogowych (rozumiane jako uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie 
art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska).

Oświadczenie że zakres przedsięwzięcia jest zgodny z programem ochrony powietrza właściwym ze 
względu na usytuowanie lokalu mieszkalnego

Oświadczam, że zakres przedsięwzięcia jest zgodny, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, z 
programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo 
ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie lokalu mieszkalnego objętego 
dofinansowaniem.

Oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zgód: współmałżonka, współwłaściciela/wszystkich 
współwłaścicieli lokalu mieszkalnego

Oświadczam, że posiadam zgodę/zgody na przetwarzanie danych osobowych współmałżonka, 
współwłaściciela /wszystkich współwłaścicieli lokalu mieszkalnego oraz przekazałem im klauzulę 
informacyjną Administratora Danych Osobowych.

Oświadczam, że posiadam zgodę/zgody współwłaściciela /wszystkich współwłaścicieli lokalu 
mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Oświadczenia wnioskodawcy o uprawnieniu do dokonywania zmian w lokalu

Oświadczam, że jestem uprawniony do dokonywania zmian w lokalu mieszkalnym obejmujących 
wnioskowane przedsięwzięcie.

Oświadczam, że jeśli prace będą realizowane poza lokalem mieszkalnym, uzyskam odpowiednie 
zgody.

Zapoznałem/łam się z wyżej wymienionymi oświadczeniami

………………………………………….                                                                                   …………………………………………

        Miejscowość, data                                                                                                                Podpis


